
 לניתוח נתוניםנתונים לטבלאות  נכניסכיצד 

 
 

 אחרי שעשיתם את שלושת השלבים ייפתח קובץ אקסל עם כל הנתונים לפי מילוי השאלון שלכם  

 נארגן את הטבלאות לפי הסדר הבא  

1.  

 
 

 ה השני נעשה את הפעולות הבאות ואח"כ נעשה אותו דבר למשתנ  1אחרי שנשארו לנו רק הנתונים למשתנה בלתי תלוי 

 12-18נסדר את הנתונים של   –כלומר 

 

 

 נלחץ על החוצץ של תגובות   1שלב 

 נסגור מקבל תגובות שלא יענו עוד על השאלון במידה ויש לנו מספיק  2שלב 

פתח לנו קובץ שנארגן אותו ונעביר אותו לקובץ  נלחץ על אייקון אקסל שי 3שלב 

 מסודר עם נוסחאות ) שאשלח לכם(  

 

 לסדר משפך לצורך סינון  לפי המשתנים   

נקודות בצד ואז   3בשורת המשימות אם אין את הציור של המשפך ללחוץ על  

 ליצור משפך לכל השורה העליונה.  

לונים לפי קבוצת אוכלוסייה  ברגע שיש לנו משפך נוכל לבחור את הנתונים של השא

נלחץ על במשפך ליד המשתנה הבלתי תלוי יפתח חלון ונשאיר סימן וי   –המחקר שלי 

ואז רק השאלונים    12-18למשל גלאי   –לאוכ' שאת הנתונים שלה אנחנו רוצים לארגן 

 של משתנה בלתי תלוי זה יהיו לנו גלויים בקובץ ונארגן אותם. 

 



 
 

 

 להסתיר את העמודה לא למחוק כי אז יימחקו התשובות לפי הנוסחה.   –אחרי ששינתם את כל השאלות ההפוכות יש להישאר רק אם התשובות אחרי השינוי  

 אחכ נארגן לפי המשתנים התלויים שלנו בשביל להכניס לקובץ לניתוח  

 צבע מסוים למשל שאלון של :   נארגן כל עמודה לפי .1

= אותו דבר לשאלון דמוי עצמי, התמודדות עם לחץ וכדומה לפי החלוקה   כחול   –צהוב  הגידים של קוגנטיבי  –כתום   הגידים של התנהגות  –הגידים של רגש צבע  – עמדות

 להגידים שעשתם בבנית השאלון.  

אין צורך לעשות סימני זיהוי אלא להעביר את הנתונים לפי העתק דבק לקבוץ לצורך  15עד   11הגות ואז קוגנטיבי התנ 10 -6רגש ואז   1-5במידה ומראש השאלות מסודרות 

 את הקובץ הנ"ל אשלח לכם שתגיעו לשלב הזה אחרי שאראה שהנתונים מסודרים בקובץ לפי ההסברים  – חישוב הנתונים וגרפים לניתוח ממצאים ומסקנות מהמחקר

 https://www.youtube.com/watch?v=lzPLGvZ9pOM&feature=youtu.be -ניתן להעזר בסרטון  -למשתנה הבלתי תלוי השני    יש לעשות אותו דבר

 

 שלנו ונעשה עמודה ריקה ליד  תההפוכונסמן מהם השאלות  .1

 ...  -6אז = 5אם יש  4מאחר והסקאלה לנו היא עד  5 –( D2שם המשבצת )-5בה נעשה נוסחה   = .2

 המטרה שיתן לנו את התשובה להיגד במידה ולא היה מנוסח כשאלה הפוכה   .3

   תהיה שאלה עם עמדה חיובית  5השאלה   עמדה שליליתכלומר אם כל השאלון שלנו הולך לכיוון  .4

התשובה תהיה הפוכה ממה שעונה   יאז נצפה שאם העמדה היא שלילית כאשר ההגיד הוא חיוב

והשאלה היא הפוכה אם היא לא הייתה הפוכה התשובה אמורה  1בד"כ ולכן אם התשובה היא 

ולכן נשנה את כל התשובות לצורך הניתוח ולהלן הנוסחה שעושים ואז התשובות  4להיות 

= במידה ולא ברור לדבר  . ם התשובות החדשות לניתוח נתוני השאלוןהמקוריות נמחוק ונשאר ע

 איתי!! 

 

 משתנה תלוי א   1:  3בקובץ הזה יש 

 . למשתנה תלוי ב  2

 גרפים מסכמים   3

שכיחות   ממוצע,  –נכניס את הנתונים לפי הקובץ ונחשב 

 למשל עמדה    –לכל רכיב 

 ממוצע לרגש, ממוצע להתנהגות וממצוע לקוגנטיבי  

 ונעשה גרפים לצורך ניתוח המשתנים לפרק דיון ומסקנות. 

https://www.youtube.com/watch?v=lzPLGvZ9pOM&feature=youtu.be


 הכנסת הנתונים לקובץ יש להכניס לפי הרכיבים  

 יק את כל ההגידים של רגש ונכניס לקובץ וכנ"ל לשאר הריכיבים. בשאלון של עמדות למשל נעת

 אחרי שהכנסו את כל הנתונים ע"י העתק הדבק הקובץ לפי ההסבר למעלה נעשה כמה חישובים 

 = ציון של מי שיענה רק לכיוון שלילי יהיה בטווח בין _________________  עמדה שלילית

 ן חיובי יהיה בטווח בין _________________ = ציון של מי שיענה רק לכיוו  עמדה חיובית

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החישוב מתבצע ההסבר רשום למטה באדום + בתוך הקובץ 

 



 הכנסת נתוני שכיחות לספור כמה ענו לפי הטווח של החיובי וכמה ענו לפי הטווח של השלילי  

 

 
 

 


